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THÔNG BÁO 

Danh sách người nước ngoài và Việt Nam cần cách ly,  

giám sát sức khỏe hàng ngày tại cộng đồng 

 

Kính gửi:  

     - UBND, Ban Chỉ đạo các huyện/thị xã/thành phố; 

     - Trung tâm Y tế huyện/thị xã/thành phố; 

     - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

     - Các Bệnh viện: Đa khoa tỉnh, ĐK Phố Nối, Sản - Nhi, Phổi,   

        Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện đa khoa Hưng Hà. 
 

Thực hiện Công văn số 200/UBND-KGVX ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh 

về thực hiện công tác rà soát, thống kê người có nguy cơ lây nhiễm Covid-19; Chỉ 

thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp 

cấp bách phòng, chống Covid-19; Công điện số 95/CĐ-BYT ngày 28/01/2021 của 

BCĐ PCD quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19; Thông báo số 22/TB-VPCP 

ngày 30/01/2021 của Văn phòng Chính phủ Thông báo Kết luận của Thủ tướng 

Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, 

chống dịch Covid-19 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công điện số 199/CĐ-UBND 

 ngày 28/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường phòng, chống dịch 

Covid-19 trước biến chủng mới của bệnh dịch ở Việt Nam. 

- Tính đến 16 giờ ngày 31/01/2021 số ca bệnh Covid-19 nhiễm mới trong 

cộng đồng trong vòng 24 giờ qua là 41 ca (Bản tin 18 giờ ngày 30/1/2021 của Chỉ 

đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có thêm 28 ca mắc mới 

COVID-19, trong đó 27 ca ở cộng đồng và 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay; 

ngày 31/01/2021, bản tin lúc 6 giờ sáng  Bộ Y tế thông báo có thêm 14 ca tại cộng 

đồng, ở Hải Dương 4 ca, Bắc Ninh 1 ca, Hòa Bình 2 ca, Gia Lai 2 ca và Hà Nội 5 

ca), dự kiến trong thời gian tới số ca nhiễm mới có xu hướng tăng. 

- Tỉnh Hưng Yên hiện tại đang tích cực triển khai các hoạt động phòng 

chống dịch; cách ly tại cơ sở cách ly tập trung, các cơ sở Y tế đối với người có 

nguy cơ và theo dõi, giám sát sức khỏe tại nhà sau khi đã cách ly tập trung đủ 14 

ngày theo quy định. Từ ngày 28/01/2021 sau khi nhận được Thông báo có ca nhiễm 

mới trong cộng đồng, BCĐ PCD thị xã, thành phố và các huyện đã tích cực phối 

hợp với ngành y tế truy vết, phát hiện hàng chục trường hợp tiếp xúc gần (F1, 

F2,…) với ca bệnh xác định do Bộ Y tế thông báo; những người từ Chí Linh, 

Hải Dương về tỉnh từ 01/01/2021; từ Sân bay Quốc tế Vân đồn, Quảng Ninh về 

tỉnh từ 05/01/2021; hành khách đi trên chuyến bay VN213 ngày 28/01 từ Hà Nội 

vào TP Hồ Chí Minh và các địa điểm theo Thông báo khẩn của Bộ Y tế trở về 

tỉnh. Trong ngày Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã trả kết quả xét nghiệm trong 

ngày âm tính: 77 (Ân Thi: 08, Văn Lâm: 19, Phù Cừ: 18, Khoái Châu: 16, TPHY: 

03, Cán bộ NN: 13).  

Để đảm bảo vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch Covid-19 có hiệu 

quả; phát hiện sớm nhất các đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh và triển khai kịp thời 



các biện pháp để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở Y tế trân trọng đề nghị 

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Ban, sở, ngành thực hiện nghiêm túc 

các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, BCĐ PCD Quốc gia và 

chỉ đạo của UBND tỉnh, lưu ý một số nội dung sau: 

1. Công an tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lập danh sách người dự kiến nhập cảnh từ nước 

ngoài (chuyên gia, lao động, quản lý...) và tỉnh có dịch (nếu có) đến tỉnh Hưng Yên, 

hàng ngày gửi danh sách về Sở Y tế Hưng Yên qua hòm thư điện tử 

(baocaodichsythy@gmail.com) đồng thời gửi về UBND các huyện, thị xã, thành 

phố để triển khai các hoạt động giám sát, theo dõi sức khỏe, cách ly theo quy định. 

2. UBND, BCĐ các huyện, thành phố, thị xã: 

2.1. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, tổ chức, 

doanh nghiệp, khu chung cư, trường học,… triển khai công tác phòng chống dịch; 

chỉ đạo các xã, phường, thị trấn căn cứ danh sách Công an tỉnh và Sở Y tế thông 

báo hằng ngày để tổ chức cách ly tại nhà, nơi lưu trú; theo dõi sức khỏe, cụ thể: 

- Số người nước ngoài đã hoàn thành cách ly 14 ngày đến lưu trú tại Hưng 

Yên từ ngày 17/01/2021 đến 31/01/2021: Đề nghị BCĐ các cấp căn cứ vào danh 

sách để tiếp tục giám sát, theo dõi sức khỏe 14 ngày: đến từ Trung Quốc 27 người; 

Hàn Quốc 10  người; người nước khác nhập cảnh về tỉnh 14. 

Xin gửi kèm danh sách do Công an tỉnh tổng hợp đến 16 giờ 00 phút ngày 

31/01/2021 để BCĐ cấp huyện, xã quản lý, hướng dẫn, giám sát việc theo dõi sức 

khỏe 14 ngày sau cách ly y tế. 

2.2. Tổ chức điều tra truy vết thật nhanh những ca bệnh nghi ngờ theo Quyết 

định số 5053/QĐ-BYT ngày 03/12/2020 V/v ban hành “Sổ tay Hướng dẫn thực 

hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính” để 

cách ly theo quy định, đặc biệt là huyện Tiên Lữ vì có ca F0 đến đền Đậu An, 

thông An Xá, xã An Viên và các địa phương có công dân từ các vùng dịch trở 

về Hưng Yên hoặc có công dân tiếp xúc gần với các ca dương tính theo Thông 

báo của Bộ Y tế trở về địa phương. Tất cả các trường hợp nghi ngờ đều phải ghi 

nhận thông tin về địa chỉ nhà, nơi lưu trú, số điện thoại cá nhân; tên và số điện thoại 

của người nhà khi cần báo tin; thực hiện phun tiêu độc, khử trùng tại tất cả các địa 

điểm có nguy cơ,... tổ chức áp dụng các biện pháp PCD theo quy định tại Quyết 

định số 3468/QĐ-BYT ngày 7/8/2020 của Bộ Y tế. 

2.3. Tuyên truyền người dân thực hiện chung sống an toàn với đại dịch 

COVID-19 theo “Thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không 

tập trung - Khai báo y tế”, cụ thể:  

- Khẩu trang: Đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập 

trung đông người; đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. 

- Khử khuẩn: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát 

khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt/vật dụng thường xuyên tiếp xúc (tay nắm cửa, điện 

thoại, máy tính, mặt bàn, ghế…). Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. 

- Khoảng cách: Giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. 

- Không tập trung đông người. 

- Khai báo y tế thực hiện khai báo y tế trên App NCOVI; cài đặt ứng dụng 

BlueZone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây 

nhiễm COVID-19. 
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- Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân phát hiện 

những người lạ hoặc nhập cảnh trái phép trở về Hưng Yên cần thực hiện các biện 

pháp phòng dịch theo hướng dẫn và báo ngay với y tế địa phương, thực hiện cách 

ly theo quy định; phát động nhân dân nâng cao ý thức phòng bệnh, tăng cường bảo 

vệ sức khỏe. 

- Khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh như ho, sốt, khó thở, mệt mỏi, đau 

họng, mất khứu giác, mất vị giác,… phải thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất 

để được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch và áp dụng các biện pháp 

phòng, chống dịch phù hợp. 

- Giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập 

trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú (kể cả những trường hợp đã cách ly tập trung đủ 

14 ngày tại tỉnh và các địa phương khác trong phạm vi cả nước, những người này 

tiếp tục phải giám sát, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi cư trú 14 ngày theo hướng 

dẫn tại Công văn số 425/CV-BCĐ ngày 19/01/2021 của BCĐ Quốc gia PCD 

Covid-19); không để những người không có trách nhiệm vào các khu cách ly và 

yêu cầu người được cách ly thực hiện đúng các quy định, thường xuyên đeo khẩu 

trang và không được tiếp xúc gần với người xung quanh để tránh lây lan. 

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên: Chủ trì, hướng dẫn, phối 

hợp với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, điều tra dịch tễ, hướng dẫn phân loại đối 

tượng cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, xét nghiệm kịp thời các đối tượng theo hướng 

dẫn của Bộ Y tế, đặc biệt là các đối tượng có nguy cơ cao liên quan đến các ca 

bệnh xác định hoặc có người đã đến, đi qua các vùng dịch trở về địa phương tại các 

tỉnh có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng theo Thông báo của Bộ Y tế. Phối hợp 

với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh xét nghiệm đối với các trường hợp có nguy cơ. 

4. Bệnh viện (ĐK tỉnh, Sản - Nhi, Phổi, Bệnh Nhiệt đới, Phố Nối và 10 

TTYT tuyến huyện, BV đa khoa Hưng Hà: Thực hiện nghiêm các hướng dẫn của 

Ban chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, UBND tỉnh quy định về việc tăng cường kiểm tra, 

giám sát và đẩy mạnh các biện pháp phòng, kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang 

thiết bị và nhân lực theo Công điện số 97/CĐ-BYT ngày 29/01/2021 của Bộ Y tế. 

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh triển khai xét nghiệm đối với F2, F3 (nếu có); 

Thông báo kết quả với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, báo cáo kết quả về Sở Y tế 

sau khi có kết quả xét nghiệm. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện giám sát, cách ly, chẩn đoán, điều trị 

dịch Covid-19 theo đúng hướng dẫn của Chính phủ, BCĐ Quốc gia, Bộ Y tế, Tỉnh 

ủy, UBND, BCĐ tỉnh và các văn bản hướng dẫn có liên quan. 

Trân trọng cảm ơn! 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bí thư Tỉnh ủy (để báo cáo); 

- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo); 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);      

- Các Phó CT UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Thành viên BCĐ tỉnh (để báo cáo);  

- Giám đốc Sở Y tế (để báo cáo); 

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

             Nguyễn Quang Lâm 
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